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 ملخصال

مريكية لمواجهة واحتواء طموحات حزب هللا اللبناني في منطقة 
أ
تسعى هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على المقاربة ال

حداث 
أ
وسط في فترة ما بعد ا

أ
بعاد 1001سبتمبر 11الشرق ال

أ
مريكية متعددة ال

أ
، وذلك من خالل تحليل مسارات اإلستراتجية ال

رضية سياسيا وماليا وقانونيا 
أ
سيس ل

أ
مريكية المتعاقبة، الهدف منها تا

أ
واستخباراتا، وهي ترتيبات اشتغلت عليها ك ثيرًا اإلدارات ال

وسطى تمددهحزب هللا اللبناني ومحاصرة تحركاته و ذرعأمالئمة لتقويض 
أ
/  الستراتيجية، ومن ثمة تفكيك عالقاته في اإلقليم الشرق ا

يديولوجية التي توفر له الدعم السي
أ
جل ال

أ
مني، باإلضافة إلى زيادة الضغط على حلفائه اإلقليميين من ا

أ
اسي والمالي والعسكري وال

 قوة حزب هللا اللبناني . عواملقطع إمداداته اإلستراتجية التي تعتبر 

مريكية الستراتيجية :الكلمات المفتاحية
أ
وسطال ،الحتواء اللبناني، سياسةحزب هللا  ،ال

أ
 .شرق ال

Résumé  

Ce document cherche à faire la lumière sur l’approche américaine pour contrer et contenir les ambitions 

du Hezbollah libanais au Moyen-Orient après le 11 septembre 2001 et ce en analysant les stratégies stratégique, 

financière, juridique et de renseignement de la stratégie américaine.  

Voulant préparer un terrain approprié pour saper les bras du Hezbollah libanais et limiter ses 

mouvements et son expansion au Moyen-Orient et ainsi démanteler ses relations stratégiques / idéologiques qui 

lui procuraient des soutiens politique, financier, militaire et sécuritaire. Aussi, cela augmentera la pression sur 

ses alliés régionaux et limitera ses approvisionnements qui sont considérés comme des facteurs de la force du 

Hezbollah libanais 

Mots-clés : stratégie Américaine, Hezbollah libanais, politique de confinement, Moyen-Orient. 

Abstract 

This Research paper seeks to highlight the American strategy to confront and contain the Lebanese 

Hezbollah's ambitions in the Middle East region in the post-9/11/2001 period events, by analyzing the strategic, 

financial, legal and intelligence strategies of the US strategy, these arrangements that the successive US 

administrations have worked on to establish a suitable ground to undermine Hezbollah's arms and block its 

movements in the Middle East. Hence, it dismantles its strategic / ideological relations, which provide political, 

financial, military, and security support, as well as increasing pressure on its regional allies In order to 

disconnect its strategic supplies, which are the Lebanese Hezbollah's strongholds. 

Keywords: The American Strategy, Lebanese Hezbollah, Containment Policy, Middle East. 
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 مقدمة

مريكية منذ سقوط  لقد سعت    
أ
الوليات المتحدة ال

التحاد السوفيتي إلى بسط هيمنتها وزيادة نفوذها في منطقة 

وسط،
أ
انطالقا  الجديدة برزت هذه اإلستراتجيةقد و الشرق ال

ك ثر في  ،1991من حرب الخليج الثانية عام 
أ
ثم توسعت ا

منية مواجهة التحديات 
أ
حداث اإلستراتجية وال

أ
 11بعد ا

من خالل تحييد الدور العراقي بعد احتالله عام  1001سبتمبر

من غير الدول   األقوياءفاعلين الومحاولة احتواء  ،1002

اإلدارات مع تبني  تجلى ذلكقد كحزب هللا اللبناني، و

مريكية
أ
على تجريد  العملببداية  مقاربة شاملة، المتعاقبة ال

من مستوى العقوبات  الرفعب الحزب من سالحه وثانياً 

وذلك من خالل محاولة تجفيف مصادر  / القتصاديةالمالية

خيرا التركيز على اختراق محور المقاومة والعمل على  تمويله
أ
وا

 تفكيكه.

مريكية المتعاقبة حزب هللا     
أ
وقد وضعت اإلدارات ال

اللبناني ضمن دائرة "الستهداف الستراتجي" بسبب تهديده 

راتجية في المنطقة وتزايد طموحاته السياسية لمصالحها اإلست

ن  
أ
منية، باعتبار ا

أ
مريكية  والعسكرية وال

أ
الوليات المتحدة ال

ن  الَتنُظر إلى 
أ
صولية( شديدة حزب على ا

أ
ه منظمة إرهابية )ا

من 
أ
منها القومي وحتى ا

أ
الخطورة تهدد مصالحها اإلستراتجية وا

وسط،
أ
مريكا  حلفائها في منطقة الشرق ال

أ
وبذلك فقد مارست ا

من خالل تعبئة المحور  اللبناني حزب هللا جتاهسياسة عدائية 

حيث اتخذت الك ثير من اإلجراءات  المعادي للحزب،

ساليب 
أ
الشرق  إقليمدوره في  تقييدو  ه،وحتييد هحلصار وال

وسط 
أ
التحتية، من خالل دعم المجهود  تهيبنوضرب ال

باعتباره ضرورة  1002العسكري اإلسرائيلي خاصة في حرب 

 .فرضها معطيات عديدة

تكما   
أ
مريكية لحزب هللا  مسارات بدا

أ
المواجهة ال

والمواقف التي تم  الترتيباتتتضح من خالل العديد من 

الحزب في الفترة الماضية، سواء  وتحييد لتقليصاتخاذها 

و غير مباشر، بداية من محاصرة تحركاته 
أ
بشكل مباشر ا

 والرفع من وتيرة ومستوياتودوليا،  إقليمياالسياسية والمالية 

الداعمة له، مع  العقوبات القتصادية على شبكاته المالية

العمل على إستراتجية القتراب غير المباشر من خالل منظور 

طراف وبتفويضالحرب بالوكالة، 
أ
 لستهدافهمناوئة للحزب  ا

 1002 عام لبنان ) حزب هللا( وحربها على إسرائيلمثل 

طراف غير دولتية سنية لمواجهته في المنطقة.
أ
 وتشجيع ا

وعليه فاإلشكالية التي تعالجها هذه الورقة البحثية 

ستراتجية أسس وقواعدما هي : هي مريكية لمواجهة  الإ
أ
ال

وسط؟حزب هللا اللبناني في منطقة الشرق تمدد نفوذ و
أ
 ال

ستراتجيةوهل  مريكية  استطاعت اإ
أ
الحرب الناعمة ال

قليم الشرق  لنفوذالتصدي  وسط؟حزب هللا اللبناني في اإ
أ
 ال

ثرها على 
أ
لحزب هللا  الحضورالجيوستراتيجيوما هو ا

 المنطقة؟في اللبناني 

قسمت الورقة البحثية  التساؤلت،هذه  عنولإلجابة 

تية:وفق الخطة 
آ
 ال

ول:
أ
مريكية اتجاه  السياسة حدود المبحث ال

أ
ال

 حزب هللا اللبناني.

مريكية المبحث الثاني: 
أ
ستراتجية الحرب الناعمة ال اإ

قليمي ل لمواجهة  .حزب هللا اللبنانيالنفوذ الإ

مريكية  
أ
ستراتجية ال المبحث الثالث: انعكاسات الإ

في  اللبنانيعلى الحضور الجيوستراتيجي لحزب هللا 

 المنطقة.

ول:
أ
مريكية اتجاه  المبحث ال

أ
محددات السياسة ال

 حزب هللا اللبناني.

مريكية تجاه حزب هللا   
أ
 اللبناني تنطلق السياسة ال

ساسية وهي
أ
: حماية والمنطقة بصفة عامة من ثالثة مسلمات ا

من القومي
أ
ولوية قصوى ال

أ
والمصلحة  /الذرائعيةالبراغماتية ،كا

مريكي استهدف المنطقة منذ  القومية،
أ
فالعقل الستراتجي ال

نهاية الحرب العالمية الثانية من خالل العديد من السياسات 

ست ه ، وقدوالمشاريع مريكية في تكرَّ
أ
ذه التوجهات ال

حداث 
أ
ك ثر على إثر ا

أ
، التي جعلت 1001سبتمبر  11المنطقة ا

من مصوغات العنف السياسي والحرب العادلة والدفاع عن 

برز مقومات اإلستراتجية 
أ
النفس والحرب الستباقية من ا

مريكية في محاربة اإلرهاب العالمي والتنظيمات اإلسالمية 
أ
ال

صولي
أ
وسط. ةالراديكالية وال

أ
 في منطقة الشرق ال
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منيةالسياسية حدود -1
أ
 / ال

همية بالغة      
أ
وسط ذات ا

أ
ُتعَتبر منطقة الشرق ال

منيًا جيوستراتجيًا 
أ
مريكية، ا

أ
بالنسبة للوليات المتحدة ال

مريكي المفرط بهذه 
أ
ويظهر ذلك جليا من خالل الهتمام ال

منية 
أ
واجتماعية المنطقة وما يجري فيها من تحولت سياسية وا

ودينية، وقد تكرس هذا التوجه في مسار معظم اإلدارات 

مريكية المتعاقبة،
أ
التي  ملء الفراغمن سياسة انطالقا  ال

حرب الخليج جرى العمل بها في خمسينيات القرن الماضي ثم 

حداث وصول إلى الثانية واإلعالن عن قيام نظام دولي جديد
أ
 ا

دت لحقا إل  1001سبتمبر 11
أ
ى احتالل العراق سنة والتي ا

في إطار إستراتجية الحرب الوقائية لحماية المصالح  1002

سلحة الدمار 
أ
من إسرائيل من خطر ا

أ
مريكية والحفاظ على ا

أ
ال

نذاك بامتالكها.
آ
 الشامل التي ُاتهم النظام العراقي ا

مريكا "الضغط الدبلوماسي" على      
أ
كما استعملت ا

ممي )المستوى الدولي من خالل استصدرا ق
أ
مريكيرار ا

أ
-ا

من رقم )فرنسي
أ
بتاريخ  ( الصادر1559( من مجلس ال

، والذي دعا إلى نزع وتجريد حزب هللا من 1002سبتمبر1

راضي 
أ
السالح وبسط سيطرة النظام اللبناني على جميع ال

، غير لى خروج القوات السورية من لبنانكما دعا إ اللبنانية،

ن  حزب هللا اللبناني 
أ
لتلك الضغوط واستمر لم يستجيب ا

 بامتالك سالحه كضمانة لبقائه.

ومع اندلع الحرب اإلسرائيلية على لبنان )حزب هللا(    

مريكية  1002العام 
أ
علنت  وزيرة الخارجية ال

أ
-حينها -ا

عن ولدة مشروع  Condoleezza Rice"كوندليزا رايس" 

وسط الجديد،كل ذلك
أ
طلقت عليه  الشرق ال

أ
في سياق ما ا

 العنف شروط طياتها في تحمل والتي ى البناءة ""بالفوض

رجاء في والحرب
أ
 المتحدة الوليات نتتمك   كي ملنطقة، ا

هدافهما، تحقيق من بواسطتها وإسرائيل
أ
 خالل وذلك من ا

وسط الشرق  خريطة رسمإعادة 
أ
جنداتهما وفقا ال

أ
 السياسية ل

 الخبراء بعض وقد كان هناك تصور من (1)والجغرافيا

ن والمختصين
أ
 إلى واإلستراتيجي الذين ذهبوا العسكري  بالشا

ن   لعتقادا حدا
أ
 بد لبنان على اإلسرائيلية الحرب ا

أ
مريكية تا

أ
 ا

ك ثر
أ
ن   منها ا

أ
مريكي الهدف اهلدفا إسرائيلية ل

أ
 منح كان ال

 ومن وتصفية حكومة حماس هللا حزب لتدمير فرصة إسرائيل

تستهدف  تكان 1002الحرب اإلسرائيلية العام  فإن   ثم

 تفكيك بنية المقاومة المسلحة التي يقودها حزب هللا اللبناني

مريكي في العراق و 
أ
ك فيلة بمحو اإلخفاق الستراتجي ال

مريكية 
أ
سيس مشروع جديد للهيمنة والسيطرة ال

أ
،وإمكانية تا

منيا وثقافيا وإعالميا .
أ
 على المنطقة سياسيا وا

 جيوستراتجيةلا الحدود -2

ن   على المستوى الجيوستراتجي     
أ
المشروع  ظهر ا

مريكي 
أ
اإلسرائيلي لتفتيت المنطقة وتفكيكها تجاهل دور  –ال

وسط، 
أ
بعض القوى اإلقليمية الفاعلة في معادلة الشرق ال

مريكية اإلجبارية 
أ
وبالتالي، ليس غريبا فشل خطة الولدة ال

ن 
أ
وسط جديد منزوع من المقاومة، ليس فقط ل

أ
رقام لشرق ا

أ
ا

المعادلة الحقيقيين إيران وسوريا وحزب هللا وحماس ل 

يشاركونها فيها وجرى استبعادهم قصرا ، ولكن بات في ي        د 

المقاومة القدرة على توازن الرعب وتطبيق سياسة الردع 

ن الجيش  ،الدفاعي
أ
وبالتالي ،َاْسقَطت المقاومة مقولة ا

 .(2)اإلسرائيلي "قوة ل ُتْقَهر"

وسط الجديد الذي طرحه      
أ
إن مشروع الشرق ال

مريكا كان يهدف إلى تغيير الخريطة 
أ
المحافظين الجدد في ا

وسط وتقويض هويته العربية 
أ
الجيوسياسية لمنطقة الشرق ال

مريكية ،وإعادة ترتيب 
أ
اإلسالمية وإحالل مكانها هوية ا

المنطقة وفق مصالحها اإلستراتجية ومطامحها البراغماتية، 

ن  غ
أ
مخرجات الحرب اإلسرائيلية على لبنان ونتائجها  ير ا

مريكيةالوليات المتحدة العكسية على إسرائيل وحليفتها 
أ
، ال

سمتهم واشنطن و
أ
صبح المشروع عبارة عن دعوة لتحالف من ا

أ
ا

من  ال            وهو ما تم فع ،"التطرف"وى        قوى العتدال ضد ق

مريكية خالل إنشاء "
أ
وقد  ،(3)العربية "ضد إيران– الجبهة ال

مريكية تحديات من دول والمقاومة 
أ
واجهت الجهود ال

خص من "محور المقاومة" 
أ
المجتمعية في المنطقة ،وعلى ال

 .(4)يضم سوريا وحماس وحزب هللاو الذي يشمل إيران

مني التي عانت منه المنطقة بعد حرب لبنان 
أ
فالنكشاف ال

ظهرت حزب هللا اللبناني  1002
أ
كعدو حقيقي للمصالح ا

من إسرائيل،
أ
مريكية وتهديد رئيسي ل

أ
 وفي هذا السياق قال ال

 سابق )مدير John  Negroponte جون نيجروبونتى

مريكية للمخابرات
أ
مام )ال

أ
التابعة لمجلس  الستخبارات لجنة ا

مريكي الشيوخ
أ
مركز اإلستراتيجية  ضمن يقبع حزب هللا "إن  :ال

ن ويمكن: اإلرهابية اإليرانية
أ
المصالح  ضد بهجمات القيام يقرر  ا
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مريكية
أ
صبح قد إيران أوبقاء قاءه ب أن   بذا أحس ال

أ
 ا

 كشريك نفسه يينظرإىل اللبنان هللا وحزب، مهدداً 

 .(5)لطهران"

سعت الوليات  1002حرب العام  الفترة التالية علىو

مريكية 
أ
واجهة حزب هللا بالتقدم على ثالثة محاور مالمتحدة ال

سلحة ونزع السالح، وتحقيق 
أ
سياسية رئيسية: إنهاء نقل ال

راضيها، فقامت الوليات 
أ
سيطرة كاملة للحكومة اللبنانية على ا

مريكية بدعم تحالف 
أ
ذار )مارس( 12المتحدة ال

آ
المناوئ  ا

موال لتعزيز 
أ
لحزب هللا كمليشيا مسلحة وضخ الك ثير من ال

ك ثر من ق
أ
مليون دولر 200درة الحكومة اللبنانية بتخصيصها ا

منية باإلضافة إلى  اتكمساعد
أ
مليون دولر كمساعدة 500ا

1002لبرامج مدنية منذ عام 
(2 ). 

ن   إل     
أ
مريكية الناعمة لم تحقق  ا

أ
هذه اإلستراتجية ال

تقدما كبيرًا في احتواء حزب هللا وتعطيل قدراته السياسية 

منية والعسكرية، حيث استمر تمثيل الحزب في الحكومة 
أ
وال

سلحةاللبنانية، كما 
أ
ن  ال

أ
تية من إيران عبر سوريا لم  ا

آ
ال

 الحزب محافظا على سالحه. تتوقف. وبقي

تعقد المشهد الجيوسياسي  1011العام  منذ مطلعو    

وسط
أ
صبح يوصف"  في منطقة الشرق ال

أ
بمنطقة والذي ا

 الهجينة " نتيجة لك ثرة التدفقات الدولية فوق الصراعات

منية اإلقليمية، -تحتو
أ
دى ذلك القومية وتعقيدات البيئة ال

أ
 ا

مريكي خاصة على مستوى الحرب 
أ
إلى ارتباك في السلوك ال

وباما 
أ
التي  Obama Barackالسورية في ظل إدارة باراك ا

اتخذت إستراتجية "القيادة من الخلف " بدًل من إستراتجية " 

بن والتي عرفت الهجوم الوقائي" التي اعتمدها جورج بوش اإل

 بوش"،
أ
اط العسكري وبذلك فتحت المجال لتزايد النش "بمبدا

حزب هللا لحماية النظام السوري من  -والسياسي لمحور إيران

ن   ،السقوط
أ
راد نقل عند حالمدرك الستراتجي  حيث ا

أ
زب هللا ا

فضل من تعريض 
أ
منية إلى ما وراد حدود لبنان ا

أ
المعركة ال

التوازن السياسي والطائ في الهش في لبنان للخطر، في 

حزب هللا في استغالل مع التدخل في سوريا نجح  الواقع،

هدافه المحلية
أ
 .7السياق اإلقليمي للحرب السورية لخدمة ا

 

 

مريكية المبحث الثاني: 
أ
ستراتجية الحرب الناعمة ال اإ

قليمي ل لمواجهة النفوذ  حزب هللا اللبنانيالإ

 اللبناني لقد شكل التمدد اإلقليمي لحزب هللا    

مريكية  بالنسبة منطقة تحديات كبيرةالونفوذه في 
أ
للسياسة ال

وسط،مومشاريعها في 
أ
قامت  وعلى إثر ذلك، نطقة الشرق ال

مريكية 
أ
في ظل إدارة رونالد ريغان الوليات المتحدة ال

الدفاع  القا من إستراتجية"            انط اللبناني بمواجهة حزب هللا

ActiveDefenseالنشط 
 (10)من القرن  اتيالثمانينفي  (8)

 اتيالتسعينوخالل فترة ، 1992بعد تفجيرات بيروت عام 

ك ثر تكاماًل 
أ
مريكية في إتباع مقاربة ا

أ
ت الوليات المتحدة ال

أ
بدا

وعلى  ،ومواجهة نشطات حزب هللا تجاه مكافحة اإلرهاب

عاقت 
أ
الرغم من وجود العديد من المشاكل المستمرة التي ا

حد التطو  إل   ،تلك الجهود ضد حزب هللا
أ
نَّ ا

أ
رات الرئيسية في ا

مكافحة "إستراتيجية مكافحة اإلرهاب هو تطبيق قانون 

الة عام  تاح "  1992اإلرهاب وفرض عقوبة اإلعدام الفع 
أ
الذي ا

 .(9)ُطرقًا جديدة للهجوم على عمليات حزب هللا العالمية

نشطة الحزب من خالل تحيين قوانين 
أ
ومحاولة تعقب ا

جهزة 
أ
من والستخبارات مكافحة اإلرهاب لتسهل عمل ا

أ
ال

مريكية لمالحقة مصادر تمويل حزب هللا وشبكاته 
أ
المركزية ال

 .التي تعتبر إحدى معامالت قوته الخارجية

مريكية في  اإلدارة على المستوى الستراتيجي،  
أ
ال

غير  مباشرة المدى المنظور ل تفكر الدخول في حرب عسكرية

حزب هللا اللبناني بالنظر إلى العديد  مع-ل تماثلية -تقليدية 

ولا  .من المعطيات الموضوعية
أ
مريكية ا

أ
: تقوم اإلستراتجية ال

الجديدة على عدم زج قواتها العسكرية البرية على نحو مباشر 

في الصراعات الخارجية بعدما تعرضت له هذه القوات من 

 ، حزب هللا فاعلثانياا ووالعراق،  نستاناأفغخسائر كبيرة في 

و ذات طبيعة "هجينة"
أ
منية  ل يمتلك مؤسسات عسكرية ا

أ
ا

 للسيطرة والقيادة واضحة المعالم يمكن استهدافها وتدميرها،

مريكا من خالل إستراتجيتها الجديدة تسعى إلى 
أ
تفعيل فا

و  حرب بالوكالة من خالل دعم تنظيماتالإستراتيجية 
أ
ا

جل  تناقض عقيدة وإيديولوجية مليشيات
أ
حزب هللا من ا

 كبير  : يتمتع حزب هللا بثقل سياسيثالثاو .استنزافهواجهته وم

في العملية  فقد اندمجعلى الساحة اللبنانية،  اجتماعيعمق و

وعالقاته معقدة وعميقة 1991السياسية اللبنانية منذ العام 
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شبكة واسعة  كما يمتلكداخل النسيج الجتماعي اللبناني، 

: ورابعاا  ،والثقافية من المؤسسات الخيرية والجتماعية

ي 
أ
مريكية َتعَتبر لبنان فاعاًل مه            مًا في ا

أ
الوليات المتحدة ال

من إسرائيل من 
أ
توازنات إقليمية وعامل استراتيجي لحماية ا

نشطة حزب هللا،
أ
قوة  وبالتالي، فإن   الجهة الشمالية من ا

منية للوليات المتح
أ
منه تعزز المصالح ال

أ
دة لبنان الداخلية وا

 فهي دائما حريصة على استقرار لبنان ،(10)في لبنان وحلفائها

ن   على الرغم
أ
كبير  إستراتيجي-لبنان ل يمثل ثقل جيو من ا

 اً مالي اً هامة ول يشكل موردبالنظر إلى افتقاره لمصادر الطاقة 

مريكيفي ا اً مهم
أ
 .لقتصاد ال

هذه المعطيات الجيوستراتجية جعلت من  كل   

مريكي يتخذ مسارًا التفكير ا
أ
خراً لستراتجي ال

آ
للتعامل مع  ا

لة حزب هللا اللبناني وصياغة قواعد لعبة 
أ
 جديدة والتيمسا

ساسًا على إستراتجية الحرب الناعمة،
أ
حيث تعتبر هذه  َتسَتِنُد ا

ك ثر عقالنية بالنسبة إلى 
أ
مريكيةالمقاربة ا

أ
، لإلدارة ال

حيث  قليلة التكلفة، ككل وانعكاساتها على لبنان والمنطقة

ن  
أ
حد مصالح  ا

أ
من إسرائيل وبالتالي ل

أ
حزب هللا يشكل تحدًيا ل

إلى عام  1991عام  من .الوليات المتحدة التقليدية والثابتة

 (راديكالية)، اعتمدت واشنطن على دمشق للحد من 1005

محزب هللا  كل ذلك يدخل ، (11)من نفوذه السياسي والتحك 

مريكية على سوريا والتي بدورها تقوم في إطار ممارسة ضغوط 
أ
ا

جل نزع سالحه
أ
والتقليل من  بالضغط على حزب هللا من ا

نفوذه داخل الساحة اللبنانية وصول إلى مرحلة عزله عن بيئته 

 السياسية والجتماعية.

الوليات المتحدة وحلفائها مع ات لقد توترت عالقو    

المتحدة  وصفت الولياتعندما  1001في عام  حزب هللا

ن   التنظيم
أ
جنبية تمتلك امتداًدا عالمًيا "منظمة إرهابية"ه با

أ
، ا

ي طرف ثالث يفشل 
أ
وتسمح هذه التسمية بفرض عقوبات على ا

و تسليم عمال 
أ
صول حزب هللا ا

أ
تم  وبذلك ،(12)هئفي تجميد ا

حزب هللا اللبناني ضمن "محور الشر "وعلى قائمة  تصنيف

خطر المنظمات اإلرهابية اإلسالمية
أ
المستهدفة  -الراديكالية–ا

مريكية في منطقة 
أ
التي تهدد مصالح الوليات المتحدة ال

وسط،
أ
تظهر إفادة مدير  وفي هذا السياق، الشرق ال

مريكية )
أ
 George"جورج تينيت"  سابقاً (CIAالمخابرات ال

Tenet ،مام لجنة
أ
 شهر القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في ا

حزب هللا كمنظمة لديه القدرة  إن   حيث قال:" 1002فيفري 

لقاعدة( إن لم تكن لهو منظمة مساوية ) والحضور العالمي،

ك ثر بك ثير
أ
 .منظمة لها قدرات ا

منية لاعقيدة الوبالنظر إلى     
أ
 مةقاِو الُم حزب هللا ل

مريكي في منطقة الشرق بشدة  مواقفه الرافضةو
أ
للتدخل ال

وسط والهيمنة
أ
 عليها، سياسيا واقتصاديا وحتى إيديولوجيا ال

مريكي  ضمندخل حزب هللا 
أ
اإلسرائيلي  –دائرة الستهداف ال

ولكن هذا  .(13) والعراقية إلى جانب المقاومة الفلسطينية

مريكي جرى العمل عليه بوسائل إستراتجية 
أ
الستهداف ال

ن  )ناعمة 
أ
ك ثر منها وسائل صلبة ) عسكرية(، ل

أ
 غير صلبة( ا

حداث 
أ
مريكية التي تلت ا

أ
منية ال

أ
سبتمبر  11اإلستراتجية ال

دركت  1001
أ
ن  حقيقة قد ا

أ
منية مواجهة التهديدات ا

أ
 ال

وسطية غير قابلة في البيئة الش –حزب هللا  -الالتماثلية 
أ
رق ا

ومنه وجب العتماد على  فقط، للمعالجة بالقوة العسكرية

من خالل التركيز على ضرب نقاط  "الحتواء الناعم"إستراتجية 

وتفكيك الروابط السياسية  ومعامالت قوته قوة حزب هللا

سسها حزب هللا
أ
منية والجتماعية والثقافية التي ا

أ
داخليا  وال

-مع محور إيران  لتضامن الستراتجيا وإقليميا من خالل

 سوريا.

كما شكل تمدد حزب هللا اإلقليمي إيديولوجيًا       

مريكية في منطقة الشرق 
أ
عاق تنفيذ السياسة ال

أ
منيًا هاجسًا ا

أ
وا

مريكية السعي إلى 
أ
مر الذي دفع اإلدارة ال

أ
وسط، وهو ال

أ
ال

 الشرق  في والشيعة السنة بينتوسيع "دائرة النزاع الطائ في" 

وسط
أ
، والتي الداعم لحزب هللا نفوذ إيران من الحد بهدف ال

تي .ُتعرف بإستراتجية "تغيير المسار"
أ
 وفي هذا اإلطار تا

مريكي 
أ
 Doland  دونالد ترامبتصريحات الرئيس ال

Trump ه يجب نًّ
أ
ن من خالل إعالنه " ا

أ
واضحة في هذا الشا

 
أ
ولى، مواجهة حزب هللا إقليميًا"، والهدف منها كخطوة ا

، وتوصيلها إلى الشيعية -فات والتناقضات السنيةتصعيد الخال

مر الذي يؤدي إلى إشعال حرب  مرحلة التسييس الكامل،
أ
ال

إلى استنزاف قدرات  ومنه طائ فية شاملة بين السنة والشيعة

الك تلتين وتفتيت المنطقة مذهبيًا ، وهو ما يعطي لإلدارة 

مريكية 
أ
فضلية تطويق هذين الك تلتين،  هائوحلفاال

أ
ا

ن  
أ
ها توفر خيارات عديدة إلعادة بناء المنطقة وفق باإلضافة إلى ا

مريكية
أ
 اإلسرائيلية.–المصالح اإلستراتجية ال
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جل احتواء نفوذ حزب هللا اإلقليمي وشبكاته 
أ
ومن ا

سسها والمنتشرة عبر العديد من مناطق العالم
أ
 ،المالية التي ا

مريكية تدريجيا  سعت الوليات المتحدة
أ
إضعاف العمل على ال

حزب هللا وتفكيك هذه الشبكات الخارجية التمويلية، فقامت 

حرزت وزارة الخزانة 
أ
موال حزب هللا، وقد ا

أ
باستهداف ا

مريكية بعض التقدم 
أ
حداثال

أ
مما نتج عنه  سبتمبر، 11 بعد ا

بعض الضطرابات في خاليا حزب هللا في الوليات المتحدة 

مريكية، 
أ
تالها تفكك بعض عمليات حزب هللا في الخارج، ال

فاد قسم مراقبة 
أ
فريقيا. وقد ا

أ
مريكا الجنوبية وا

أ
خاصة في ا

مريكية عن الجهود 
أ
جنبية التابع لوزارة الخزانة ال

أ
صول ال

أ
ال

مريكا 
أ
الرامية إلى تعطيل شبكات تمويل حزب هللا في ا

عوام 
أ
، باإلضافة إلى 1009و 1002و 2004الجنوبية في ال

فريقيا في عام
أ
خرى في ا

أ
 اتولقد ازدادت تعقيد.1009شبكة ا

ن  
أ
مريكية تجاه لبنان من خالل حقيقة ا

أ
العملية  السياسة ال

ن بشكل مك ثف على دور حزب هللا 
آ
السياسية في لبنان تركز ال

من فيه
أ
 .(14)المستقبلي في النظام السياسي للبلد وقطاع ال

اإلدارة التي قامت بها المعقدة اإلجراءات هذه  ورغم   

مريكية
أ
يتمتع بنفوذ قوي  ل يزاللحزب إن  اف ،ضد حزب هللا ال

ممي
أ
 1559داخل لبنان على جميع المستويات، فالقرار ال

م يطبق وبقي الحزب محتفظا لنزع سالح حزب هللا القاضي ب

ما إقليميا، ،باإلضافة إلى تزايد نفوذه السياسي بسالحه
أ
فقد  ا

صبح له انتشر عسكريا خار 
أ
ج بيئته التقليدية) لبنان(،وا

نشطة متعددة،كدور الوحدة)
أ
( التي 2900حضور مؤثر وا

قامت بتدريب المليشيات العراقية )جيش المهدي( بعد 

مريكي للعراق عام 
أ
،كما كان حضوره 1002الحتالل ال

مني قوي
أ
ومؤثرًا إلى جانب القوات النظامية  اً العسكري وال

 ،1011العمليات القتالية عام السورية بعد انخراطه في 

فراد من الوحدة )
أ
والتي كانت  ( لحقا2900باإلضافة إلى نقل ا

متمركزة في العراق إلى اليمن بعد انسحاب القوات متعددة 

جل تقديم مساعدات  ،1011الجنسيات من العراق عام 
أ
من ا

 التدريب، إنشاء منظومات اتصال عسكرية،)  وفنيةعسكرية 

بمساعدة فيلق القدس  الحوثياستشارات عسكرية( إلى جماعة 

     التابع للحرس الثوري اإليراني.

م       
أ
مني، فتشير العديد من ا

أ
ا على المستوى ال

ه يمكن العمل على  نَّ
أ
مريكية ا

أ
متغير الدراسات اإلسرائيلية وال

مين العام للحزب السيد 
أ
 يعتبرالذي  نصر هللاحسن تصفية ال

هم ع
أ
حد ا

أ
إذ يشكل قوة معنوية  ،ناصر قوة الحزبا

ه يتمتع بمكانة خاصة في الحزب وعند )قدسية(كبيرة نَّ
أ
، كما ا

ن   مجتمع المقاومة،
أ
زمة  ومن المحتمل ا

أ
تصفيته قد تؤدي إلى ا

 حقيقية في قيادة الحزب وتوجهاته اإلستراتجية، بالنظر إلى

نصر هللا  حسن السيدالتي يحض بها كاريزمية الشخصية ال

عمليًا في قيادة الحزب  وجود بديل بمستواه فة إلى عدمإضا

 .1991في هذا المنصب منذ التي قضاها  نظرا للفترة الطويلة

مريكية  تعملكما     
أ
 (إسرائيلبمعية )اإلدارة ال

وبعض الدول العربية "السنية" حول إمكانية بلورة مقاربة 

ناجعة للحد من دور حزب هللا المتنامي في المنطقة من خالل 

لية إقليمية " تحت مسمى" ناتو عربي "، وقد قدمت 
آ
ارينا "ا

ورقة بحثية بعنوان  Irina Tsukermanتسوكرمان 

حيث طرحت مقاربة "ناتو  Towards an Arab NATO“؟

ه يجب مواجهة نفوذ  عربي " للتصدي إليران وحزب هللا، نَّ
أ
وا

"حلفاء إيران" في بيئتهم الخاصة كجزء رئيسي من الشروط 

الموضوعة لنجاح الحلف والحد من الخسائر في اليمن، مع 

التركيز على حزب هللا في لبنان واستغالل "نقاط ضعفه" في 

نه البشري ومصدر قوته الرئيسي، منطقة البقاع، حيث خزا

وتحديدًا في البقاع، لمواجهة نفوذ حزب هللا والحد  منه عبر 

إغراق المناطق البقاعية بالمساعدات التنموية والمالية 

المباشرة من دون وسيط، محددة الوسائل وموجهة لتحقيق 

هداف
أ
يضا مجال لستغالل التقسيمات الموجودة ، ال

أ
هناك ا

الخصبة )البقاع(، المليئة بالعشائر العنيفة، في هذه المنطقة 

ن يكون العناصر 
أ
التي تشمل تساؤلت حول معنى وسبب ا

المقاتلون في صفوف حزب هللا من المناطق البقاعية، بينما 

خرى ومدن مركزية
أ
 .الضباط والرتباء من مناطق ا

لة حزب هللا اللبناني في  ،وبالنتيجة   
أ
ل تزال مسا

ولويات اإلسترا
أ
مريكية رغم تعاقب اإلدارات صلب ا

أ
تجية ال

و ديمقراطيون(، وتستند هذه 
أ
مريكية )جمهوريون ا

أ
ال

ساسيين: مجملها إلىفي  الهجوميةاإلستراتجية 
أ
 مسارين ا

ول
أ
تشديد التشريعات والقوانين  يتمثل في: المسار ال

من خالل َشل  حول مكافحة اإلرهاب وفرض عقوبات مختلفة،

صوله المالية وشبكاته 
أ
السرية مصادر تمويل حزب هللا وا

ساسيين الداعمين له سواء كانوا دول  والضغط
أ
على شركائه ال

فراد،
أ
و هيائت وا

أ
مريكي  كإيران وسوريا ا

أ
ومع وصول الرئيس ال

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwij8o7z27fdAhVJlIsKHQP3B6cQFjADegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F29nissan%2F%3Frc%3Dp&usg=AOvVaw2ulQ5tv6t5au2SySUqloK9
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مريكية  وقيادته Donald Trumpدونالد ترامب 
أ
رفع لإلدارة ال

 10ففي هللا وشركائه الداعمين له،من مستوى تهديداته لحزب 

ك توبر
أ
قامت الوليات المتحدة بفرض عقوبات مالية  1017ا

 .(15)مليون دولر على اثنين من كبار قادة حزب هللا 11تقدر 

مريكية قال وزير الخزانةوفي نفس السياق، 
أ
ستيفن  ال

نَّ  "بيان:في  Steven Mnuchinمنوشين
أ
وزارة الخزانة  ا

ستواصل قطع حزب هللا عن النظام المالي الدولي وسنكون 

بال هوادة في تحديد وكسر وتفكيك شبكات الدعم المالي 

قانون العقوبات  نَّ إومنه ف ،(12)لحزب هللا على مستوى العالم

مريكي على حزب هللا ليس قانون
أ
قانون "بل  اً مالي اً المالي ال

 ،فهو قانون ليخلق بيئة لعمل سياسي وليس مالي ،"سياسي

مر  فالحملة ليست موجهة مالياَ 
أ
ضد حزب هللا فهي موجهة ل

محدد هو لجعل كل البيئة الشعبية الجتماعية الحاضنة 

مريكي
أ
 .وخصوصا الطائ فة الشيعية وضعها تحت الضغط ال

ضافت
أ
ميركية الخزانة كما ا

أ
  2018 ماي 16 في ال

 بالشراكة وذلكلئحة اإلرهاب   على جديدة وشخصيات كيانات

 يتهد عضو تضم الذي" اإلرهاب تمويل استهداف" مع مركز
 امسا لالئحة َتضمُّنا واجلديد الخليجي التعاون وجمللس
 ،نعيم ونائبه نصر هللا حسن هللا ا لحزب لعام ا ألمني

خرى  قيادات إلى إضافة قاسم،
أ
ول الصف من ا

أ
 في ال

جل تغيير سلوكه وتحجيم دوره في كل ذلك ، (17)الحزب
أ
من ا

وسط
أ
منية في منطقة الشرق ال

أ
ن   ،الترتيبات ال

أ
هذه  غير ا

بالنظر إلى النعكاسات  اإلجراءات فيها الك ثير من التعقيدات

ن  الخطيرة 
أ
 -على الوضع الماليشكلها يالتي يمكن ا

وهو والبنوك في لبنان،  المصرفيةللمؤسسات القتصادي 

مر الذي سوف 
أ
مني ستقرار ال يؤثر علىال

أ
السياسي وال

صله هشاشة والجتماعي اللبناني  والقتصادي
أ
الذي يعاني في ا

بعاد
أ
 .ل يمكن تحملها متعددة ال

ما المسار الثاني
أ
انتهاج سياسة الحتواء  فيتمثل في ،ا

مريكية 
أ
ضد حزب هللا، من خالل إعالن الوليات المتحدة ال

طراف معادية إليديولوجية حزب هللا وتوجهاته لبنانيا 
أ
دعم ا

 12وقوى تحالف  –السني  -عن طريق دعم تيار المستقبل

ذار، وتمويل المجتمع المدني المحلي لتوفير فرص النقسام 
آ
ا

ومحاولة تعزيز دور  ثقافية، -وسيوفي بيئة حزب هللا الس

منية اللبنانية والمؤسسة العسكرية للتقليل من 
أ
جهزة ال

أ
ال

ما إقليميا
أ
منيا.ا

أ
فقد  ،نفوذ حزب هللا سياسيا واجتماعيا وا

مريكا على صياغة مقاربة لتشويه صورة الحزب باعتباره 
أ
عملت ا

منظمة طائ فية تهدد السنة في المنطقة وتعمل لخدمة 

 يراني.المشروع اإل

مريكية 
أ
ستراتجية ال المبحث الثالث: انعكاسات الإ

في  اللبنانيعلى الحضور الجيوستراتيجي لحزب هللا 

 المنطقة.

ن  
أ
مريكية  لشك ا

أ
بعاد المجهودات ال

أ
متعددة ال

ساسها إلى تحجيم الدور المتنامي 
أ
والمستويات تهدف في ا

منية
أ
 لحزب هللا في المنطقة وإلى ضرب بنته السياسية وال

ن   ،والتنظيمية
أ
مريكية  ل

أ
اإلستراتجية التي طرحتها اإلدارة ال

بمساعدة إسرائيلية وبعض الدول العربية "السنية المعتدلة" 

خاصة منها الخليجية، تعمل على تحييد عناصر قوة حزب هللا 

مريكيين مقاربة شاملة تقوم بضرب 
أ
وتفكيكها، حيث يطرح ال

 
أ
و جميع ركائز الحزب سواء كانت مادية ا

أ
و معنوية ، داخلية ا

ن  ،خارجية
أ
ن   غير ا

أ
الترتيبات  واقع الحال، يشير إلى ا

مريكية في التصدي 
أ
تبقى في  وطموحاتهللحزب لنشطات ال

نَّ الرهان على هكذا مسائل يبقى 
أ
جزء مهم  منها غير مجدية، ل

ثير نتيجة السرية الكبيرة والتعقيدات الموجودة 
أ
محدود التا

للحزب، وكذا قنوات  والتنظيمية ليةعلى مستوى الشبكات الما

موال التي تبقى غير منكشفة،
أ
زيادة على  حصوله على هذه ال

الترابط بين الدولة اللبنانية والشعب والمقاومة في لبنان، مما 

يثير إشكالية امتداد عمليات تجفيف مصادر تمويل الحزب إلى 

هلية
أ
 إضعاف الدولة اللبنانية برمتها واحتمال اندلع حرب ا

منية تكون تبعاتها خطيرة سياسيا 
أ
جديدة تؤدي إلى تهديدات ا

وسط.
أ
من واستقرار منطقة الشرق ال

أ
منيا على ا

أ
 وعسكريا وا

السياسية  المكاسبعالوة على ذلك، فقد ساهمت    

العسكرية التي حققها حزب هللا من خالل تواجده و

منيالعسكري 
أ
مين ظهر  / ال

أ
المقاومة " "القوي في سوريا إلى تا

صبح، حيث العمل في بيئة جديدةو
أ
ك ثر تمكنًا في الحزب   ا

أ
ا

خرى  اك تسب قدرات ، وقدسوريا
أ
مر  هجومية دفاعية وا

أ
وهو ال

جل بناء 
أ
الذي رفع من الجانب المعنوي والنفسي للحزب من ا

لت مع القوات الروسية  شراكات عسكرية ك تلك التي تشك 

 The Daily Beast" دايلي بيست ذيحيث ذكرت صحيفة 

ن   تقريرا مفاده
أ
عالي المستوى" بين  اأمني تنسيقا "هناك ا
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ن  و،  في الملف السوري  روسيا وحزب هللا
أ
ه سيخدم ل شك ا

الحوار والتعاون العسكري والعملياتي المباشر لحزب هللا مع 

ثير على محيطه الستراتجي روسيا 
أ
، وتعزيز قدرته في التا

هدافه السياسية واإلستراتجية.
أ
 والتقدم في ا

ن  
أ
مر ا

أ
منية التي يتعرض لها  وفي حقيقة ال

أ
التحديات ال

اإلقليمين المحليين وحزب هللا باستمرار من خصومه 

) الضربة التي ل تقتلك  والدوليين قد تحولت إلى نتائج عكسية

منية  تزيد من قوتك(،
أ
فقد زادت من قوته العسكرية وال

 والسياسية والتنظيمية، وجعلته في حالة استعداد دائم

وقد يعزز من الدور الستراتجي  وتحديث مستمر لستراتجياته،

نَّ الدعم اإليراني 
أ
اإليراني وتوثيق التحالف فيما بينهما، ل

حزب هللا  اتالعسكري والمالي يشكل حجر الزاوية في قدر 

على البقاء والستمرار، باإلضافة إلى العامل العقائدي) الولي 

عطى مرجعية راسخة 
أ
وهوية تقليدية لحزب هللا، الفقيه( الذي ا

ن  
أ
درك جيدا ا

أ
نَّ الحزب ا

أ
لة عالية التعقيد، خاصة وا

أ
ه وهي مسا

تجربة المقاومة إلى" نموذج " ترغب فيه جهات  تحويلبإمكان 

ما دون الدولة في المنطقة بتبنيه، وهو ما يسمح بإعادة 

تشكيل خريطة جديدة للمنطقة وفق معادلة جديدة يكون 

و  ير الدولمن غالعنيفة للجهات 
أ
سواء تنظيمات مسلحة ا

مني اإلقليمي منافسا بذلك  ميليشيات
أ
دورًا متزايدًا في النظام ال

مريكية المحور  شاريعم
أ
 . في المنطقة الخليجي -اإلسرائيلي -ال

ن  
أ
هناك العديد من المؤشرات التي تتعلق  كما ا

ن  
أ
الحضور  بتوجهات حزب هللا في المنطقة تشير إلى ا

منية، 
أ
و التحديات ال

أ
الستراتجي للحزب غير مقيد بالتهديدات ا

صبح ينافس الك ثير من القوى الدولية واإلقليمية لفرض 
أ
بل ا

سس لمعادلة جديدة بشعار "حيث 
أ
هدافه وطموحاته، حيث ا

أ
ا

ن نكون
أ
ن نكون يجب ا

أ
ر بنيوي "يجب ا ، وهذا ما يمثل تطوُّ

بعاد جيواستراتجية مؤ
أ
ي ترتيبات واستراتجي له ا

أ
ثرة في ا

منية في مستقبل المنطقة، وقد نشهد في المرحلة 
أ
و ا
أ
سياسية ا

الالحقة بناء شبكة عالقات قوية يضم مليشيات مسلحة في 

وسط
أ
 اللبن         اني بقيادة حزب هللا وخارجها منطقة الشرق ال

مريكا وحلفاؤها في 
أ
وبدعم إيراني، تدخل في صراع مع ا

كال فرقا خاصة بمهارات عالية و"حزب هللا" ش ،المنطقة

مريكيوبحسب "، لمهمات "عابرة للحدود
أ
يقدم  ، المعهد ال

"حزب هللا" اللبناني تدريبا عسكريا وفكريا لعناصر من 

الجنسية النيجيرية داخل لبنان في مناطقه المنتشرة في البقاع 

 .وبيروت

بعاد التي حققها حزب هللا  إن  
أ
المكاسب متعددة ال

منية 
أ
خالل الحرب السورية قد زادت من قدراته العسكرية وال

لخسائر البشرية التي ا رغم-النفسيةورفعت من معنوياته 

مر الذي سوف يوفر له خيارات مستقبلية قوية  وهو-تكبدها
أ
ال

على المستوى السياسي والعسكري واإليديولوجي مع محيطه 

ن  و الستراتجي القريب
أ
صبح  البعيد، ومعنى ذلك، ا

أ
الحزب ا

مني اإلقليمي، 
أ
لعبًا مؤثرا وله ثقل قوي في توازن المركب ال

و مسارات 
أ
ن تغيير في حركة ا

أ
نها ا

أ
وله اإلمكانات التي من شا

وسط.
أ
 الصراع في منطقة الشرق ال

ولعل مخرجات الحرب السورية قدمت لحزب هللا 

سسة لمقاومة إقليمية"  نتيجة  افرص
أ
ثمينة تمت على إثرها "ما

جانب الذين يحملون المرجعية تمرك
أ
ز العديد من المقاتلين ال

مين العام الشيعية في سوريا، 
أ
ففي هذا السياق، صرح ال

بمناسبة "يوم  1017جوان  12السيد حسن نصر هللا" في 

ت "العالمي، القدس و لبنان، إسرائيل إذا شن 
أ
حرًبا على سوريا ا

ا ن يبقى القتال لبنانيًّ
أ
اإسرائي-ليس من المعلوم ا و سوريًّ

أ
ا، ا -ليًّ

ن  
أ
ا، وهذا ل يعني ا قول إن  إسرائيليًّ

أ
هناك دوًل قد تتدخل  ني ا

لف، بل 
آ
جواء لعشرات ال

أ
بشكل مباشر، لكن قد تفتح ال

نحاء العالم العربي 
أ
لف المجاهدين والمقاتلين من كل ا

آ
مائت ا

 .(18)"واإلسالمي ليكونوا شركاء في هذه المعركة

ساس، فإن  
أ
ر خط  وعلى هذا ال حزب هللا لم ُيغي 

مريكية،مقاومة إسرائي
أ
بل هي مسائل  ل ومواجهة المشاريع ال

ولوياته اإلستراتجية، وعلى الرغم من الحرب 
أ
تبقى في صلب ا

منيًا إلى جانب النظام 
أ
السورية وانخراط الحزب عسكريًا وا

السوري باعتبارها ضرورة إستراتجية، فإن توجهات الحزب 

ن العمل  وخطاباته دائما تركز
أ
على فكرة حماية ظهر المقاومة وا

العسكري الذي يخوضه الحزب في سوريا مؤقتًا وسوف ينتهي 

منية وإعادة النظام -مع انتفاء التهديدات الجيو
أ
عسكرية وال

  السورية.السوري بسط سيطرته على جميع الجغرافية 

ديد بالنسبة لحزب هللا في عمومها لم  إنَّ مدركات الته 

ي تغيير جوهري وإن جرى في ظل الحرب يَحُدث علي
أ
ها ا

منية كالجماعات 
أ
السورية إضافة بعض التهديدات ال

داة صنعتها  الذي-هللاتعبير حزب  حسب-التك فيرية
أ
يعتبرها ا

مريكية وبدعم مالي سعودي
أ
هدفها استنزاف  المخابرات ال

http://www.mei.edu/content/article/io/hezbollah-allegedly-training-nigerian-shiites-expand-influence-west-africa
http://www.mei.edu/content/article/io/hezbollah-allegedly-training-nigerian-shiites-expand-influence-west-africa
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وضرب قدرات الحزب ومحاربة التوسع الشيعي الذي تقوده 

وسط.إيران في منطقة الشرق 
أ
  ال

ن   إل      
أ
مريكية الناعمة لم تحقق  ا

أ
هذه اإلستراتجية ال

 حزب هللا  طموحات في احتواء تقدما كبيراً 
أ
تعطيل إلى تؤدي  وا

منية والعسكرية، حيث استمر تمثيل 
أ
قدراته السياسية وال

ن  الحزب في الح
أ
تية من إيران  كومة اللبنانية، كما ا

آ
سلحة ال

أ
ال

ل و .عبر سوريا لم تتوقف وبقي الحزب محافظا على سالحه

تسيطر على المدرك  عدم اليقينوالضبابية  تزال حالة

مريكي، فياإلستراتيجي 
أ
نشطة حزب هللا  ال

أ
ظل استمرار ا

في العديد من  الستراتجي المؤثرالمحلية واإلقليمية وحضوره 

التقرير المسحي وفي هذا السياق يؤكد  .مناطق اإلقليم

الصادر عن المعهد  1017-1012الستراتجي اإلسرائيلي

من القومي
أ
ن   اإلسرائيلي لدراسات ال

أ
حزب هللا  الذي اعتبر ا

خطر حاليًا الذي يواجه  يشكل "
أ
التهديد العسكري ال

 .(19)"إسرائيل

خر،   
أ
شكل التعاون الستراتجي عالي  على مستوى ا

زمة السورية إلى 
أ
سيس المستوى بين روسيا وحزب هللا في ال

أ
تا

مني رسمي ومباشر 
أ
عالقة تعاون وتنسيق عسكري وا

 The Dailyصحيفة "ذي دايلي بيست"  هذكرت وهو مابينهما،

Beast ن   اً تقرير
أ
سلحة إلى حزب هللا بشكل  مفاده ا

أ
روسيا تمد ال

ك  و مباشر دون قيود،
أ
ده قادة عسكريون في حزب هللا هو ما ا

 
أ
سد في دمشق ا

أ
نَّ هناك عالقة تنسيق كاملة بين نظام ال

في الوقت نفسه يقول قادة .وإيران وحزب هللا وروسيا

الترابط المباشر بين روسيا  من حزب هللا، إن   نو عسكري

ن  
أ
خذ في التزايد، وا

آ
الحزب حليف إستراتيجي  ي في  وحزب هللا ا

ن
آ
وسط ال

أ
 .(10)الشرق ال

مر الذي ساهم في تقوية موقف حزب هللا    
أ
ال

وتموضعه في البيئة السورية وزادت من شرعيته ك فاعل غير 

ييد من دولة كبرى) روسيا( في منطقة الشرق 
أ
دولتي يحظى بتا

وسط
أ
ساس،، ال

أ
صبح وعلى هذا ال

أ
غير " شريكًا " حزب هللا  ا

  ،(21)للقوات الروسية في سورية" نافعًا "دولتي 
أ
تقاطع  ن  ل

هداف السياسية والجيو
أ
ة عسكرية -ال مني 

أ
في العمق وال

سس لعالقة تكاملية قد  بين روسيا وحزب هللاالسوري 
أ
كاشفة ا

الستراتجي بين الطرفين في الملف  عن عمق التعاون

ِ الاء وبنَّ التعاون إلى مستوى الوالسوري، 
ر بين روسيا متطو 

منية في المنطقة. وحزب هللا
أ
ولا  في ظل تحديات ا

أ
 نمك ِ ، ا

 على العتراف ليحصلتعزيز صورته وتقديمه الحزب من 

. والدعم المتنامي كعنصر فاعل شرعي في الساحة السورية

ن   منتقديه، يشير إلى وثانيا
أ
فرادهعدد القتلى  في الداخل ا

أ
 من ا

سيس قناة 
أ
ن تم تا

أ
ن بعد ا

آ
ن ينخفض ال

أ
في سوريا يمكن ا

 يستطيع حزب هللا جني الفوائد  ،ثالثاا . مباشرة مع روسيا

في  العسكرية على شكل قدرات حربية محسنة

 .11المناطق المبنية 

 خاتمة ال

 ومما سبق يمكن الوصول إلى الستنتاجات التالية:

مريكي على يبعث النسجام المطلق في الموقف    
أ
ال

منية واإلعالمية الرسمية وغير 
أ
جميع المستويات السياسية وال

مر  الرسمية
أ
ن  حزب هللا اللبناني هو "تنظيم إرهابي"، وهو ال

أ
با

ن  حزب هللا 
أ
مريكي إلى اعتبار ا

أ
اع القرار ال الذي دفع بصن 

بعاد
أ
، خاصة والمستويات اللبناني يمثل تحدي متعدد ال

الثورة  عقيدة مبادئالمقاومة ومتشبع بلواء باعتباره حامل 

ن  اإليرانية، 
أ
بعيد مع  حد   إلىمنسجمة  إيديولوجيتهكما ا

التاريخية في منطقة الشرق  اإليرانيةتوجهات وطموحات 

وسط
أ
و عرقلة  ستهدفت ، والتيال

أ
المشاريع إلى إعاقة ا

مريكية
أ
ك تلك التفجيرات التي جرت في العام  والتصدي لها، ال

مريكيةضد قوا 1992
أ
 .وتم اتهام الحزب بتنفيذها ت المارينز ال

مريكية المتعاقبة إلى   
أ
العمل  وقد سعت اإلدارات ال

لدور اإلقليمي لحزب هللا اللبناني ومن ثمة ل التصدي على

انطالقا تحييد نفوذه وطموحاته عبر العديد من المسارات، 

إيقاف التمويل ، الهدف منها / تشريعيةمن ترتيبات قانونية

ي 
أ
موالالدولي لحزب هللا، ومنع وصول ا

أ
ي جهة  ا

أ
إليه من ا

يضا ليس فقط المؤسسات  ،مالية دولية
أ
ويشمل هذا المنع ا

شخاص الذين يدعمون 
أ
المالية والقتصادية، بل كذلك ال

لتحييد  –، وهو يدخل في إطار إستراتجية ناعمة الحزب ماليا

تعطيه هامش التي و ،القوة التي يتمتع بها الحزب معامالت

وسط
أ
ن  ،كبير للمناورة والتغلغل في منطقة الشرق ال

أ
ومن شا

ن تعزز فرص التطويق
أ
/ القتصادي والحتواء هذه الترتيبات ا

 .المالي

مريكية لم تك تف بمسار    
أ
ن  اإلستراتجية ال

أ
كما ا

وجدتواحد، بل 
أ
منية ستراتجيةبات جيويترت ا

أ
، متعددة وا
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اختراق البيئة الجتماعية والحزب  نزع سالح الهدف منها

المحلية واإلقليمية الحاضنة لمشروع المقاومة، فعملت على 

تقديم إغراءات متعددة المستويات للمجتمع المدني اللبناني 

وبعض القوى المعارضة لتوجهات حزب هللا في المنطقة، كما 

منية والستخباراتية لمالحقة بعض 
أ
دت من العمليات ال صع 

منيين التابعين لحزب هللا في منطقة القادة ا
أ
لعسكريين وال

وسط
أ
 .واغتيالهم مثل عماد مغنية الشرق ال

مريكية عملية مواجهة    
أ
باإلضافة إلى توسيع اإلدارة ال

عطت حزب هللا 
أ
عسكريا من خالل الوكالء اإلقليمين، فقد ا

خضر إلى إسرائيل إلى تنفيذ عمليات عسكرية داخل 
أ
الضوء ال

هداف وتحركات حزب  من خاللها ي استهدفتالعمق السور 
أ
ا

مر الذي جعل قوات حزب هللا هللا في الداخل السوري 
أ
، ال

مريكا وإسرائيل 
أ
المنتشرة في سوريا تحت تهديد مباشر من ا

 .والجماعات المسلحة

مريكية ورغم هذه      
أ
ومبساعدة الترتيبات ال

حضوره يحافظ على ل يزال اللبناني حزب هللا  ن  إف هائحلفا

ثير التحركيتمتع بقدرة الستراتجي و
أ
الشرق في منطقة  والتا

ن يؤسس لعالقة قوية مع 
أ
وسط، خاصة عندما استطاع ا

أ
ال

جل 
أ
ه براغماتي من ا روسيا في الملف السوري في إطار توج 

 حفظ بقائه واك تساب شرعية دولية. 
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